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Zápis ze zasedání AS PřF OU 12. 10. 2015

Prezenční listina

Přítomni: Červeň, Koníček, Lenart, Mácha, Mucha, Nezval, Smolka, Škarpich, Václaví-
ková, Vajgl, Žáček J., Žáček M., Živný, Horáček, Kočí, Kolář, Pyszko, Žihala, Hradecký
(host), Drobík (host), Aubrechtová (host)

Nepřítomni: Schenk

Omluveni: Rumpel, Stupka

Přítomných studentů: 5

Přítomných akademiků: 13

Průběh jednání:

1. Předsedkyně Václavíková požádala senátory, aby své návrhy pro jednání, které
budou vyžadovat přítomnost hostů, posílali s dostatečným předstihem (14 dní
před zasedáním).

2. Václavíková vyzvala Lenarta, aby představil svou prezentaci k třídění odpadů na
budovách L a M. Přestože předchozí AS PřF zavedl třídění odpadu na budovách
L a M, nebylo dotaženo do konce (např. vhodnost sběrných míst – Atrium 1 koš
na tříděný odpad, 11 košů na směsný).

Návrh řešení:

• Redukovat počet směsných košů, zvýšit počet třídících míst a zlepšit jejich
rozmístění.

• Václavíková požádala Lenarta o konkretizaci počtu košů a navrhla, aby zá-
roveň proběhla osvěta ke změně.

• Proděkan Drobík informoval, že v rozpočtu oddělení vnitřních a vnějších
vztahů jsou vyhrazeny peníze na nové koše a polepy a počítá se s jejich
inovací v souvislosti s úpravami v Atriu.

• Lenart byl pověřen, aby poslal konkrétní návrhy počtu košů a konzultoval
problematiku s proděkanem Drobíkem. AS PřF se bude ze svého rozpočtu
podílet na dofinancování košů potřebných pro efektivní třídění.

• Senátoři ze studentské komory byli vyzváni, aby vymysleli vhodný způsob
osvěty k třídění odpadů, rovněž bude podpořeno z rozpočtu AS PřF.

Kolář opustil zasedání senátu.

3. Mácha přednesl své dotazy na vedení:

• Investice – výzva k opravě přístupové rampy: děkan odpověděl, že povrch
rampy byl ošetřen roztokem, který naleptá povrch a tím zvýší drsnot. Bude
konzultováno s pracovníky údržby, jestli je ošetřena celá plocha.
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• Objasnění „chaosu“ ve výzvách současných VVV projektů: Děkan informo-
val, že všechny informace jsou poskytovány jednotlivým vedoucím kateder
a koordinátorům projektů. Projekty zahrnující investice musí být navázány
na měkké projekty z ESF. Investice nebudou soutěženy jen v rámci univerzity,
ale i vůči konkurenčním institucím.
Děkan a proděkan informovali, že prioritní je příprava tzv. „synergického
projektu“, který bude napříč všemi fakultami. V současnosti je zásadní vy-
tvořit databázi co nejvíce dobrých nápadů, ze kterých bude vybíráno. Zatím
se ale průběžně mění data, stejně jako celková výše slíbených dotačních pro-
středků a specifické cíle, které musí dané projekty obsahovat. Potřeba je také
sladit vše za celou univerzitu a sladit s dlouhodobým záměrem na roky 2016
– 2020. Vedoucí kateder byli vyzvání, aby návrhy na zapojení do VVV pro-
jektů byly diskutovány na katedrách. Proděkan Drobík blíže popsal zejména
specifický cíl 1, jehož hlavní náplní je:

– internacionalizace,
– praxe a inovace oboru pro potřeby trhu práce,
– soft-skills a
– nové metody výuky.

Toto jsou ty oblasti, do kterých VK zpracovali své návrhy.
V rámci specifického cíle 2 pak zmínil zlepšení studia studentů zdravotně,
sociálně a etnicky hendikepovaných. Zaznělo upozornění, že investice musí
být vázány na nové akreditace, které by měly změněný profil absolventa. Má-
cha vyzval vedení k větší transparentnosti a informovanosti akademického
senátu o strategickém záměru.
Václavíková požádala, aby návrhy pro diskuzi s vedením byly konkrétní
a vycházely ze známých informací ze zápisů zasedání vedení kateder, aby
nedocházelo ke zbytečnému dublování informací a prezentaci věcí, které
jsou již oficiálně zveřejněny.
Proděkan Drobík uvedl, že zatím není známo, na základě jakého kritéria
bude o rozdělení financí rozhodováno z rektorátu, který bude v důsledku
rozhodovat o rozpočtu.
Děkan vyzval k podávání návrhů na projekty, které by mohl být zařazeny
do synergického projektu, nicméně takové, které budou připravené, struk-
turované atd. Proděkan Drobík vyzval, aby tyto návrhy byly konzultovány
a koordinovány s vedoucími kateder.
Škarpich vznesl dotaz na práci projektového oddělení – jestli by bylo možné
zařídit, aby informace o projektových výzvách chodily např. v týdenních
balíčcích, nicméně ostatní oponovali, že by tím docházelo ke ztrátě času
z důvodu stanovených termínů.

• Horáček vznesl dotaz na krátký komentář k rekonstrukci budovy A. Děkan
odpověděl, že v pátek byl představen architektonický návrh, který může být
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představen na dalším zasedání senátu. Návrh je postaven modulově, termíny
na žádosti o financování z ministerstva začaly běžet. Byl vznesen dotaz, jestli
bude možno se k návrhům vyjádřit. Děkan uvedl, že ano, minimálně při
tvorbě konkrétního projektu.
Děkan s proděkanem Drobíkem opustili zasedání senátu.

• Mácha otevřel diskuzi týkající se zapojení OU v uprchlické krizi a možnos-
tech zapojení AS PřF. Předsedkyně Václavíková informovala, že není právně
ani morálně možné veřejné finance z rozpočtu senátu poskytovat dalším
organizacím (byť neziskovým) a uvedla, že Mácha může iniciovat sbírku
napříč akademickou obcí. Mácha připomněl, že role univerzity je účastnit
se veřejného života. Jednou z možností je pozvat na půdu univerzity hosty
do diskuze, která by přispěla ke zvýšení informovanosti a jejíž průběh by
pomohl ke zkultivování diskuze ve veřejném prostoru. Takovouto akci by
byl ochoten zorganizovat s předpokládanými náklady cca 6 tis. Kč. Kočí
uvedl, že je možné využít peníze k uspořádání přednášek, které by pomohly
k integraci uprchlíků do společnosti. Václavíková uvedla, že se domnívá, že
rozpočet senátu by měl být využit především na věci souvisejících s činností
Přírodovědecké fakulty.
Koníček opustil zasedání.
Proběhla diskuze k uspořádání otevřené diskuze k problematice uprchlíků.
Zazněly návrhy, že takováto akce by měla být v případě konání zaštítěna
KSG nebo zorganizována celouniverzitně.
Pyszko opustil zasedání.
Václavíková podala návrh hlasování ve znění AS PřF ze svého rozpočtu pod-
poří diskuzi pro veřejnost na téma uprchlické krize, pod záštitou Máchy.
Předpokládané náklady 6 tis..
Výsledek hlasování: 5 pro, 10 proti, 0 se zdrželo
Návrh nebyl schválen.
Václavíková podala návrh hlasování ve znění AS PřF dává podnět AS OU,
aby vyzval vedení OU, k zorganizování odborné veřejné diskuze k tématu
uprchlické krize.
Výsledek hlasování: 14 pro, 1 proti, 0 se zdrželo
Návrh byl schválen, bude postoupen předsedovi AS OU Adamcovi

Živný opustil zasedání.

4. Různé

• Žihala oznámil, že našel někoho, kdo by zastoupl knihovnici přes volno ve
studovně na budově L, bude konzultovat s proděkankou Konečnou.
Žihala opustil zasedání.

• Mácha otevřel diskuzi k možnosti čerpání rozpočtu AS PřF. Václavíková
sdělila senátorům aktuální stav rozpočtu AS PřF.
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• Horáček navrhl, aby na další zasedání mohl každý donést své návrhy na
řešení problémů spojených s informatickou infrastrukturou. K tématu pro-
běhla diskuze. Senátoři byli vyzváni, aby všichni, kteří mají podněty pro zle-
pšení služeb CIT, poslali návrhy na email Smolky pavel.smolka@osu.cz
do 24. 10. 2015, na další zasedání senátu pak budou pozváni kompetentní
zástupci CIT.
Václavíková opustila zasedání, další diskuzi povede místopředseda Kočí.

• Horáček navrhl, aby při rekonstrukci budovy A byly instalovány unisex
záchody.
Vajgl opustil zasedání.
K tématu proběhla diskuze, bylo navrženo, aby k tématu byl zpracován
průzkum mezi studenty.

Termín dalšího zasedání senátu byl stanoven na 9. listopadu 2015 od 13:00 v zasedací
místnosti KFG, Chittusiho ul.

Zapsal: Jiří Červeň, jednatel AS PřF

Verifikoval: Zuzana Václavíková, předseda AS PřF
Ostrava, 20. října 2015
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